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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Hedvig och Jonatan Björse, 3 B, Lgh 622 
Matilda och George Payne, 3F, Lgh 251 

Stämman 
Föreningens årsstämma hölls enligt plan torsda-
gen den 3:e juni. Det blev en välbesökt och 
trevlig stämma i vår härliga trädgård. 
 
Även i år fanns det möjlighet att poströsta och 
det valde 18 medlemmar att göra. På innergår-
den var 39 medlemmar närvarande, varav 31 
röstberättigade.  

 
Vi diskuterade de två inkomna motionerna. När 
det gäller laddmöjligheter för elbilar så är vi 
beredda att möta framtiden, frågan är bara hur 
vi väljer att göra. Fortsättning följer. 

 
De ekonomiska frågorna och ansvarsfriheten 
för styrelsen klarades av snabbt. Tack, det tol-
kar vi som ett gott betyg. Den nya styrelsen ser 
ut exakt som den gamla.  
 
Slutligen tackades tre medlemmar för sina ex-
traordinära insatser: Birgit Johansson (3D), 
Kerstin Wistedt (3E) och Kristina De Geer 
(3A). Flaggkommitten och valberedningen 
tackades också för sina fina insatser. 
 
 
 
Den som vill läsa protokollet 
 i sin helhet är välkommen att  
göra detta inom kort på: 
 www.brfbryggerietlund.com .  
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Gäst- och övernattningsrum 
Om ni bokar gäst- eller övernattningsrum så 
tänk på att meddela Mirtha vilka datum det gäl-
ler. Det räcker inte att endast anteckna i kalen-
dern utanför rummet. 

Vår gemensamma miljö 
Vi använder t. ex. både tvättstugan och trädgår-
den tillsammans. Tvättstugan städas en gång i 
månaden men ska naturligtvis även städas efter 
varje tvättpass.  
I trädgården har vi ingen regelbunden tillsyn 
för utemöblerna så det är extra viktigt att vi alla 
ser till att tvätta bort fågelbajs, mossa och 
kaffefläckar.  

Tillsyn av den egna lägenheten 
Vi ansvarar för våra lägenheter men ibland är 
det svårt att organisera den dagliga tillsynen. 
Om du är borta från lägenhet är det bra om du 
kan lämna nyckeln till någon som kan se efter 
din lägenhet.  
Vattenläckage är dyra och besvärliga så om du 
lämnar lägenheten är den bästa förebyggande 

åtgärden du kan vidta att stänga av vattnet till 
lägenheten. Det gör du enkelt under diskhon i 
köket.  

Fakturorna för gemensam el 
Det kommer att bli en viss eftersläpning i fak-
tureringen för gemensam el. Avläsning sker i 
slutet av varje kvartal och registreras i följande 
kvartal för att slutligen faktureras i det tredje 
kvartalet efter avläsning. 

Snart dags för kalas! 
Nu är det ungefär ett år kvar innan det är dags 
för 40-års-jubileum. Det har redan kommit in 
förslag på konstnärlig utsmyckning och belys-
ning. Ni som vill vara med och arrangera ett 
trevligt och minnesvärt jubileum kan väl an-
mäla er till ”Jubileumsgruppen”! 

 Till sist.. 
Gå gärna in på Facebook, Brf Bryggeriet i 
Lund! Då får ni information snabbare än pap-
persutskick 
 

 

 
Den ”nya” styrelsen önskar alla en riktigt härlig 

fortsättning på sommaren! 

Anne Landin (ordförande),  Olle Olsson (vice ordförande), Lennart Bensefelt (kassör), 
Patrick Nilsson (sekreterare), Mirtha Robert (kontaktperson),  
Simon Gidstedt (suppleant), Alf Svensson (suppleant) 


